
otívadas pela demanda
crescente por produtos
"ambientalmente susten-

táveis" e pela elevação do custo
das matérias-primas derivadas do
petróleo, como nafta e gás natural,
empresas petroquímicas como a
Braskem e a Dow anunciam investi-
mentos em unidades produtivas do
chamado "plástico verde", que uti-
liza cana-de-açúcar como ínsumo
inicial. Da cana, produz-se etanol e,
a partir dele, o eteno, matéria-prima
de resinas como o polietileno.

A Braskem, que divulgou um
projeto de US$ 150 milhões para
produzir 200 mil toneladas anuais
de polietileno "verde", es tá revendo
o montante devido à valorização
do real. Já a Dow, que fez uma joint
venture com a Crystalsev, empresa
brasileira do setor sucroalcooleiro,
produzirá 350 mil toneladas por
ano, e não revela o valor do empre-
endimento. Mas o mercado especula
algo superior a US$ 600 milhões.

O plástico de etanol, que dispensa
a nafta ou o gás natural-subprodutos
do petróleo que são usados como

insumos básicos da indústria petro-
química -, tem grande vantagem
ambiental: para cada quilo de resina
produzida, a cana-de-açúcar seqües-
tra algo em torno de 2 a 2,5 quilos de
gás carbônico da atmosfera em seu
processo de fotossíntese. Assim, ajuda
a reduzir o efeito estufa e combate o
aquecimento global. Mas a resina fei-
ta de eteno de etanol de cana é igual
à produzida com eteno de derivados
do petróleo como a nafta. Ou seja,
a resina de cana usa matéria-prima
renovável, mas não é biodegradável.

De qualquer forma, há o apelo
"verde". Estima-se um mercado dis-
posto a pagar um sobrepreço pelas
resinas verdes, que pode chegar a
20%, segundo analistas. Alguns exe-
cutivos esperam mais. "A Braskem é
uma empresa comprometida com a
sustentabilidade e o Brasil, além de
ser o maior produtor de etanol do
mundo, é o mais competitivo. Não
havia como deixarmos de considerar
a possibilidade de usar o etanol como
matéria-prima", diz o vice-presidente
da Unidade de Insumos Básicos (Unib)
da empresa, Manoel Carnaúba.

A unidade de plástico verde da
Braskem ainda não tem local defi-
nido. A decisão sai nos próximos
meses e a previsão é começar a
operarem 2010, produzindo polie-
tileno de alta e de baixa densidade.
Serão produzidas 200 mil tonela-
das anuais de eteno com origem
no etanol de cana para alimentar
linhas de produção de polietilenos.
Os polietilenos são resinas usadas
por indústria automotiva, emba-
lagens de alimentos, cosméticos e
itens de higiene pessoal.

"Percebemos urna demanda forte
de clientes no exterior por produtos
com fontes renováveis de matéria-
prima. Isso nos motivou a buscar essa
rota tecnológica", diz Carnaúba. A
maior parte da produção terá o mer-
cado externo como destino: cerca de
70% será exportada para Estados Uni-
dos, Europa e Japão. Carnaúba lembra
que, quando a empresa deu o start
para o projeto do polímero verde, o
barril de petróleo estava abaixo dos
US$ 100 e a motivação era estabelecer
uma nova rota tecnológica.

Agora, com o petróleo batendo
recordes de alta, o cenário mudou
e, somado à questão da sustenta-
bilidade, há vantagens de custo.
Ele acredita que o petróleo, cotado
acima dos US$ 130 o barril, alcançou
um novo patamar de preço e dificil-
mente cairá para menos de USS 100.
Isso torna o eteno de etanol de cana
brasileiro mais competitivo do que
o insumo com origem nos derivados
do óleo, como a nafta.
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A Dow pretende iniciar as ope-
rações de seu complexo integrado
ãlcool-químico em 2011.É uma joint
venture com a brasileira Crystalsev
e o primeiro projeto do gênero no
mundo, diz o diretor comercial da
área de plásticos da Dow, Diego
Donosco. Serão produzidas 350 mil
toneladas de polietileno, chamado
comercialmente de Dowlex. Para isso,
serão necessários 120 mil hectares
de terras e 8 milhões de toneladas de
cana por ano, que produzirão cerca de
700 milhões de litros de etanol.

O Dowlex já era produzido em
outras unidades da Dow fora do
Brasil com matérias-primas de-
rivadas do petróleo. E não havia
interesse em fabricá-lo no Brasil
dessa forma. "Não era nosso foco.
Queríamos algo diferenciado e
competitivo", frisa Donosco.

Ele também não vê o preço do pe-
tróleo retrocedendo e avalia que, a

partir de US$ 45 o barril, o etanol se
torna economicamente interessante
para fabricar resinas plásticas. A
resina verde da Dow terá o mercado
interno como prioridade. Trata-se
de um segmento que cresce, em
geral, a uma taxa média de 3,5 vezes
o PIB. Uma parcela menor, cerca de
15% a 20% da produção, será expor-
tada nos primeiros três anos. Depois
é provável que tudo seja absorvido
pela indústria brasileira.

Donosco afirma que dentro de
uns dois meses os estudos estarão
concluídos e a decisão sobre a lo-
calização tomada. Por só produzir
álcool, o empreendimento terá
grande geração de bagaço de cana,
que será utilizado para gerar ener-
gia para a unidade e excedentes para
abastecer uma cidade com mais de
meio milhão de habitantes. A cons-
trução deve começar em 2009.

Para o presidente da Crystalsev,

Rui Ferraz, a joint venture com
a Dow traz inúmeras vantagens.
"Com essa parceria, estamos agre-
gando valor aos nossos negócios,
buscando um novo mercado para
o etanol, além de oferecer ao
grupo Crystalsev uma excelente
oportunidade de diversificação
em um projeto ambientalmente
sustentável", diz.

O analista de petroquímica da
corretora Agora, Luiz Otávio Broad,
afirma que a demanda por resinas
"verdes" ainda é pequena dentro do
universo de produção das empresas
como a Braskem, maior petroquími-
ca da América Latina, a Dow, uma das
gigantes mundiais. Por isso, ele acre-
dita que os impactos nos resultados,
por enquanto, serão pequenos, ainda
que a iniciativa seja importante para
agregar valor ã imagem, confirman-
do que as empresas se preocupam de
fato com práticas sustentáveis.
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